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Pelgrimshoeve Kafarnaüm in de context van…

Een titel die bewust voor deze nieuwsbrief is gekozen. Noem het toeval of niet maar kort 
voordat corona ons deed ontdekken dat we met een akelig virus te maken zouden krijgen, 
waren er vrijwilligers die extra aandacht wilden besteden aan de toekomst van onze 
Pelgrimshoeve. Het plan was samen te komen om eens lekker – out of the blue – te 
brainstormen over het toekomstig pad van onze Pelgrimshoeve. Corona gooi-de roet in het 
eten. Fysiek samenkomen is tot dusverre nog niet mogelijk en op af-stand samenzijn en 
hierover sparren heeft niet de voorkeur. Wat wil deze bijzondere tijd ons zeggen? Wat 
heeft deze te bieden? In deze nieuwsbrief een inkijkje. Er is en blijft immers een missie – 
altijd en overal. 
Pelgrimshoeve Kafarnaüm in de context van het verleden. 
De Stichting heeft van de Broeders van Goede Werken een prachtig pelgrimsproject mogen 
overnemen. Broeder Fons van der Laan startte met Gerard Maas, Jac Naus en Frans van de 
Witteboer, als eerste groepje, met dit pelgrimshuis in Vessem. Vervolgens heeft Pelgrims-
hoeve Kafarnaüm zich gaandeweg met anderen doorontwikkeld. Vanuit welke waarden woonden
en werkten de broeders hier? Herkennen we deze waarden vandaag de dag nog terug? 
Dit jaar – 10 februari 2021 – startte de provincie Noord-Brabant “het jaar van het Brabantse
kloosterleven”. Mooi om juist hier nu even bij stil te staan. Temeer daar het vanaf 1 mei 2021 
mogelijk is “Ons Kloosterpad” te lopen. Een nieuw pad voor pelgrims langs 14 kloosters in 
Brabant, waaronder ook onze Pelgrimshoeve. Toch wel bijzonder dat deze pleisterplek er mag 
zijn, ook nu het – tot op heden – nog wat minder voor de hand ligt richting Rome, Santiago of 
elders te wandelen.  
Pelgrimshoeve Kafarnaüm in de context van het heden.
De Stichting bestaat inmiddels meer dan vijf jaar. De Pelgrimshoeve vervolgt haar weg. Ook 
nadat Broeder Fons het Brabantse dorp Vessem enkele jaren geleden verliet. Het bestuur van
de actieve Congregatie blijft meedenken, inspireren en stimuleren. En zo vinden we met vele 
vrijwilligers onze weg. De coronatijd inspireert vrijwilligers en anderen die onderweg zijn, een
pad te vinden dat nu gegaan, ontdekt en beleefd kan worden. 
In het afgelopen jaar onderging niet slechts de inrichting van ons pelgrimshuis een zichtbare 
transformatie. Ook op andere punten werden we uitgenodigd een nieuwe of andere weg in te 
slaan. Momenteel komen mensen langzaam maar zeker weer uit hun coronabubbel. Na enige 
tijd wat meer naar binnen gekeerd te zijn geweest, richten we de blik ook weer wat meer 
naar buiten. Dit geldt ook voor de mensen in onze werkgroepen. De pandemie heeft onge-
twijfeld zijn invloed en hoe de draad nu op te pakken? 



Je hoort en ziet vrijwilligers individueel en soms gezamenlijk wegen verkennen om het 
gezonde pelgrimsvirus nieuw leven in te blazen. Vanuit ons diepe binnenste bekijken, ontdek-
ken en ervaren wat mogelijk is. De Camino academie heeft het over ‘pelgrimage opnieuw uit-
vinden’ en pelgrim Wim Span schreef in de vorige nieuwsbrief over het ontwikkelen van een 
“Camino.nl”, nu Santiago en Rome niet langer vanzelfsprekende einddoelen zijn. 
Als Pelgrimshoeve maken we deel uit van de route “Ons Kloosterpad”. Dit kan al een mooi al-
ternatief in coronatijd zijn. We blijven een oaseplek. De gastheren en gastvrouwen beginnen 
het huishouden weer voorzichtig in te richten. Onze werkgroep volwassenen herziet de moge-
lijkheden momenteel en dat geldt ook voor de werkgroep pelgrimeren voor de jeugd. De PR 
heeft onze aandacht, aan het op-weg-zenden wordt een bredere invulling gegeven en onze be-
levingstuin krijgt qua cultuur en natuur een aardige update. Om maar eens iets te noemen. Er 
is aandacht voor zorgen voor de aarde en voor onszelf. Het pad van het afgelopen jaar be-
paalt mede ons toekomstig pad. De tijd van zwemmen op ’t droge raakt weer een beetje 
voorbij.  
Pelgrimshoeve Kafarnaüm in de context van de toekomst.
Als vrijwilligers zijn we ons op diverse manieren bewust van wat we doen en kunnen doen. De 
transformatie van ons project Pelgrimshoeve Kafarnaüm draagt een zinvolle maatschappelijke
functie in zich. Het toekomstig pad leggen we af met vele anderen. Dat heeft écht zin is mijn 
overtuiging. Innerlijk gebeuren er, misschien wat meer op de achtergrond, evengoed vele 
transformaties. Mensen zijn op zoek naar verbindingen en contacten. Zielzorg – zorg voor 
eigen en andermans innerlijk – blijft actueel. Zeker in en na deze bijzondere tijd. We beweg-
en in de context van en met wat er is gebeurd. We hebben gemeenschappelijk dat we – ieder 
voor zich – veel meemaken en ervaren. Het is bijzonder binnen zo’n klimaat te mogen leven en 
groeien. Laten we onze blik gericht houden naar… de toekomst, in de ander die we ontmoeten.
                                                                           
Adri Brooijmans.

Zinsvinding raakt niet alleen eigen persoon.

In dit stukje wil ik aansluiten bij de nieuwsbrief van januari j.l. die me kortgeleden onder ogen
kwam waardoor ik me zeer aangesproken voel. De artikelen zijn boeiend en inspirerend. Als we
goed kijken naar de samenleving  nemen we van vele kanten waar, dat  we in een onrustige tijd 
leven. De  samenleving gaat uit van effectiviteit en de mens wordt gezien vanuit het nuttig-
heidsstreven dat wil zeggen:  als “homo economicus”. Wat ook opvalt is, dat er op kleine schaal
ook het inclusieve denken is, dat wil zeggen dat mensen zoeken naar verbinding, naar sociale 
verbondenheid, naar kleinschaligheid. Daarbij zie je, dat er in het persoonlijke leven van 
mensen een verlangen is naar zingeving (of zinsonthulling), die alleen ontdekt kan worden door
de juiste vraag te stellen. Die vraag is: “Wat vraagt de situatie van mij dat ik doe? Dit willen 
ze met anderen delen. 
Bij vele pelgrims zie je, dat ze al wandelend  met deze gedachten bezig zijn:  Hoe sta ik in het
leven, wat kom ik tegen, wat wil ik met mijn leven? wat verwacht het leven van mij? Al lopend 
groeit er soms een verlangen in de mens om samen met anderen  te zoeken naar betekenis-
volle momenten. Al wandelend en pratend met elkaar zie je naar boven komen dat een IK een 
JIJ ontmoet, de ander is werkelijk een medemens. Op deze wijze proberen  mensen bruggen 
te bouwen vanuit de grondgedachte dat er groei mogelijk is tussen IK en JIJ. De kwaliteit 



van deze ervaring is, dat de zinsvinding niet alleen mijn eigen persoon raakt, maar altijd gerel-
ateerd wordt aan de ander, die zin geeft aan mijn bestaan. Onverwacht kan tijdens  het wan-
delen  ons een gebeuren overkomen waarbij een contact ontstaat waarin we geraakt worden in
ieders zoektocht naar zin. In het gezamenlijk ervaren kan er ongevraagd en onverwachts  een 
verbinding ontstaan, niet alleen met de ander maar ook  met  mensen, dieren, planten, bergen 
en rivieren.  Het is een diepte-beleving ,die door vele pelgrims onderweg als kracht wordt er-
varen en die ze mee terug nemen naar huis. Wat gebeurt er dan in de mens? Het is het 
bezield leren kijken en ervaren in een dialogische houding.  Het is een ervaring die het dage-
lijkse in ons overstijgt. Wat mij dan overkomt is, dat ik verwonderd leer kijken naar het 
levende leven. Dat kan zijn: het zitten op een bankje en vooral het verwijlen in de stilte.  Ook 
al loop ik alleen, er zijn toch verbindingen met het concrete bestaan. Een voorbeeld: op een 
dag dat alles tegenzit, kan verwondering verschuiven naar verbijstering. Dat je denkt: waar 
ben ik aan begonnen? Dergelijke momenten zijn keuzemomenten. Die zijn in vele verhalen van 
pelgrims terug te lezen.
Tijdens mijn studie en werkzame leven heb ik veel mensen gesproken die een fysieke pel-
grimstocht hadden ondernomen of die wilden gaan  lopen, maar vooral velen die een innerlijke 
pelgrimstocht, de weg van innerlijke groei, ervoeren. Mijn doctoraatsstudie had als titel “Een 
labyrint van pastorale mensbegeleiding, een poging om mogelijkheden te onderzoeken voor een
meer spirituele benadering in pastorale begeleidingssituaties”. Boeiend was, dat ik veel re-
acties kreeg, zowel op mijn proefschrift als op de inleidingen die ik gaf naar aanleiding ervan. 
Ik ontdekte al snel, dat de rijkdom van het menselijk innerlijk niet alleen psychologisch, maar 
ook spiritueel begrepen dient te worden. Vooral  Emmanuel Levinas, Martin Buber en Victor 
Frankl maakten voor mij de spiritualiteit van de mens begrijpelijk en inzichtelijk. De uitbouw 
van hun gedachtengoed bracht mij naar de praktijk om de levensreis van de mens te zien als 
een leerproces. Hierbij vond ik ook aansluiting bij Oosterse denkers als Krishnamurti en Sri 
Aurobindo. Mij werd duidelijk, dat de mens zich alleen maar kan realiseren in wederkerigheid,
waardoor de menselijke belevingswereld gedeeld kan worden met anderen. Hier vond ik de 
verbinding tussen mijn theoretische studies en de sociale kant van het Christendom, die mij 
steeds het meest heeft aangesproken. De relatie tussen datgene, wat ik hierboven schrijf  en
pelgrimeren is: dat, wat mensen denken en doen, hun normen en waarden en hun levenshouding,
gedragen worden door een cultuur, die in West-Europa nog steeds sporen nalaat  en die 
momenteel cultuurchristendom wordt genoemd. Mensen met deze levenshouding staan midden
in de samenleving en zijn actief en betrokken. Helaas vindt er een groei plaats in de richting 
van een neo-liberale samenleving, waardoor de tweedeling steeds groter wordt, met name de 
kloof tussen arm en rijk. Dat leidt ertoe dat er nu initiatieven ontstaan om in thematische 
wandelingen bezinningsmomenten in te bouwen waarin de opdrachten voor de huidige tijd in de
schijnwerpers worden geplaatst.
In het blad van de “Stichting voor geweldloze weerbaarheid” las ik: “Het niveau van be-
schaving, humaniteit, gerechtigheid, vreedzaamheid en spiritualiteit toont zich in de manier 
waarop we met onszelf, onze kinderen, anderen, dieren en het milieu omgaan. Waarachtig 
respect is de basis om een meer vreedzame  en veilige mondiale samenleving  te bereiken. 
Want alleen als eerbied en respect voor het wonder van het leven (en voor de lichamelijke en 
geestelijke waardigheid van de mens in het bijzonder) terugkeren, is er een toekomst voor de
mensheid”.
In de nieuwsbrieven lees ik, dat de vrijwilligers binnen de Pelgrimshoeve, ieder op eigen wijze,
met de diepere dingen van het leven bezig zijn.  Er lopen veel mooie initiatieven  en de ont-
wikkelingen  gaan voort.  Ikzelf ben nu 78 jaar. Fysiek meewerken  zit er niet meer in,  maar 



mijn ideeën blijven nog wel stromen. Bestuurlijk ben ik al lang bezig, maar waar ik op be-
scheiden wijze  zou willen meedenken  is: ideeën uitwisselen voor het  initiëren van  
thematische inleidingen, gekoppeld aan wandelingen (waarin verweven  momenten voor dialoog 
en nagesprek).  Hierover zou ik graag met de werkgroep Volwassenen in gesprek gaan. 

Cees Maas.

Coördinatie werkgroep pelgrimeren voor volwassenen.

Tijdens dit buitengewone jaar met een pas op de plaats, reflectie en heroriëntatie, ben ik tot
de conclusie gekomen dat mijn coördinatie werkzaamheden me niet langer voldoende energie 
en voldoening geven. Ik heb daarom besloten mijn taak als coördinator voor de werkgroep 
pelgrimeren voor volwassenen ter beschikking te stellen.
Binnen de werkgroep was Cor Kuyvenhoven bereid deze taak over te nemen. Ik verwacht dat 
Cor een goede opvolger zal zijn, met heel veel goede ideeën en een brede visie en frisse kijk 
op de rol die de pelgrimshoeve in deze tijd kan vervullen. Dit kan volgens mij zowel aan de 
werkgroep als aan het coördinatorenoverleg een nieuwe impuls geven. Lidy blijft beschikbaar 
als plaatsvervangster. Wel haal ik heel veel energie en voldoening uit de begeleiding van de 
activiteiten voor deelnemersgroepen en dat wil ik ook blijven doen. Dat heb ik erg gemist in 
deze coronatijd. Ook als gastvrouw en voor pelgrimeren voor de jeugd blijf ik als vrijwilliger 
beschikbaar. Maar we gaan voort met onze pelgrimage door ons leven en er zijn betere tijden 
in aantocht. Blijf gezond, Hartelijke groet en tot ziens op de pelgrimshoeve.

Marijke Pouw-Teirlinck

Nieuwe coördinator werkgroep volwassenen.

Even voorstellen: ik ben Cor Kuyvenhoven, getrouwd met Evelien,
vier kinderen, zes kleinkinderen. Inmiddels gepensioneerd on-
derwijsman, bevlogen verhalenverteller, lid van de Franciscaanse
Beweging, mede organisator van het Pelgrimspaviljoen op de
Fiets- en Wandelbeurs, ontwikkelaar en begeleider van groeps-
wandelingen. Ook maakte ik acht jaar deel uit van het bestuur
van de landelijke vereniging Pelgrimswegen naar Rome, waarvan
de laatste jaren als voorzitter.
Samen met Evelien zijn wij gastheer/-vrouw op onze hoeve.
Pelgrimeren is belangrijk voor me: ik liep naar Santiago, Rome en
op vele andere pelgrimspaden: onder andere de franciscaanse voetreis en de cammino di San 
Benedetto in Italië; de Ökumenischer Pilgerweg en het Elisabethpad in Duitsland en uiteraard
vele (pelgrims-) paden in ons eigen land. Nog steeds lopen Evelien en ik elk jaar gedurende 
meerdere weken een pad. 
Sinds enige tijd maak ik deel uit van de werkgroep volwassenen, begeleidde het eerste voor-
bereidingsweekend voor Romegangers en dacht samen met anderen mee over een plan om ons 
jubileum te vieren. Corona gooide echter roet in dat eten.



Nu Marijke na vele jaren haar coördinerende taken voor de werkgroep volwassenen neerlegt 
(maar gelukkig wel als uitvoerend vrijwilliger aktief betrokken blijft), mag ik het stokje over-
nemen. Dat doe ik met veel plezier en groot enthousiasme. Als pelgrimshoeve hebben we iets 
unieks in handen en aan de verdere groei en ontwikkeling van onze pelgrimshoeve wil ik graag, 
samen met anderen, mijn steentje bijdragen. Tot ziens!

Cor Kuyvenhoven.

Winter/Voorjaar Kafarnaum 2021.

De auto is zojuist geparkeerd achter de Lambertuskerk tegenover Kafarnaum en terwijl ik uit
de auto stap slaat  de torenklok op  hetzelfde moment 10 uur. En als de klokken beginnen te 
galmen vliegen er gelijktijdig een 15 à 20 tal kauwen met veel geklapper van de vleugels uit de 
galmgaten en vliegen een aantal rondjes rond de toren, een ritueel dat zich elk uur herhaalt. 
De kauwen werden daarom in vroegere tijden in delen van Brabant ook wel torenkraaien ge-
noemd. 
Het is pas eind februari en hoewel er ruim een week geleden een behoorlijk pak sneeuw is ge-
vallen ruikt alles naar het komende voorjaar. De tuin ligt er fris bij, het gazon oogt al groen 
en planten, stuiken en bomen laten heel voorzichtig de eerste tekenen van de ontluikende 
knoppen zien.  Wat vooral opvalt is de weidsheid van het gazon. Er
zijn dan ook nogal wat bomen gekapt waar nogal wat vogels aan moet-
en wennen. Ik denk dan met name aan houtduiven, Vlaamse gaai, de
grote bonte specht en de bosuil. 
Terwijl ik aan een rondwandeling door de tuin begin hoor ik dat nog
een andere specht zijn aanwezigheid luidruchtig markeert en wel op
een heel indringende manier. Het is de zwarte specht, een prachtige
vogel met een pikzwart veren kleed en vooral het mannetje heeft een
vuurrode kruin op zijn kop. Het vrouwtje heeft een veel kleinere rode
vlek op de achterkruin. De zwarte specht is zo groot als een kraai en
de grootste van de spechten  in ons land. Deze zwarte specht zit erg-
ens boven in de bomen van het bosje aan de andere kant van de weg en laat zijn aanwezigheid 
duidelijk horen door zijn zware roffel en rijk repertoire zoiets als een alarmroep: kruuk, 
kruuk, kruuk. Overigens heb ik het idee dat de zwarte specht aan een opmars in Nederland 
bezig is. Ik kuier op mijn gemak door de tuin en loop langs de berceau van de buren. Het is al 
een oude berceau welke niet steeds op de juiste manier gesnoeid is en daardoor nogal wat 
gaten vertoont. Omdat er nogal wat oudere bomen gekapt zijn met als gevolg meer licht op de
pad zou het kunnen dat er nieuwe takken uit gaan lopen.  Nog een opmerking: wie een mooie en
keurig onderhouden berceau wil zien moet eens gaan kijken bij de Trappisten abdij Konings-
hoeven in Berkel-Enschot of bij de voormalige Trappistinnen abdij Koningsoord bij het nieuwe 
winkelcentrum ook in Berkel-Enschot. 
Zoals reeds opgemerkt zit het voorjaar in de lucht, ik hoor het heggenmusje zijn helder 
liedje zingen. De heggenmus is geen familie van de alom bekende huismus. De heggenmus 
heeft een spitse snavel en is daarom vooral een insecten eter. De heggenmus wordt door 
vogelaars in Brabant ook wel grauwtje of blauwpieper genoemd.
De composthoop wordt inmiddels gecamoufleerd door een erg lux insectenhotel. 



Het is inmiddels al bijna 11 uur en de temperatuur is al
opgelopen tot boven de 12 graden en ik ben bij de bijen
kasten aangekomen. Er is grote bedrijvigheid bij alle
aanwezige kasten en de bijen vliegen veel af en aan. De
meeste bijen hebben stuifmeel aan de pootjes wat er op
duidt dat er al jong broed in de kasten zit. Bovendien is
er nog een goede ontwikkeling: er wordt een bijenstal
gerealiseerd! De eerste werkzaamheden zijn al verricht. 
Zoals reeds vermeld zijn er veel bomen en struiken ge-
rooid en sommige heel hard gesnoeid. Daardoor is veel
licht en ruimte gecreëerd met als gevolg veel weidsheid
en ruimte voor andere bloemen en planten. De keerzijde van de medaille is wel dat er ver-
schillende oude vruchtbomen gerooid dan wel erg hard gesnoeid zijn, zoals heel erg goed 
dragende pruimenbomen, een goed dragende appelboom en een echte wilde kers. Deze bomen 
droegen jaarlijks veel vruchten die zowel door mens maar zeker ook door veel vogels en dier-
en zoals o.a.door egels, muizen en eekhoorns dankbaar werden opgepeuzeld. 
Mogelijk worden er nieuwe fruitboompjes geplant, zoals de mooie kleine sierappeltjes. Deze 
boompjes bloeien al vroeg in het voorjaar met een overdadige bloesem welke bijzonder ge-
waardeerd worden door bijen en andere insecten en hebben in de herfst en winter een heel 
rijke oogst aan mooi gekleurde appeltjes welke vooral door merels, lijsters, kramsvogels, 
koperwieken en mezen worden bezocht. 
Terwijl de bijen af en aan vliegen vervolg ik mijn wandeling en stuit op 2 egelkasten. Een 
prima initiatief en ik kan het niet laten om voorzichtig te kijken of er ook daadwerkelijk egels
aanwezig zijn. Niet dus en dit duidt erop dat er nog geen egels zijn, want de egel is een 
nachtdier en slaapt overdag. Bovendien is de tuin te netjes opgeruimd want een egel houdt van
rommelhoekjes waar allerlei torren, spinnen, pissebedden en wormen te vinden zijn. Dus wil je 
egels, en dat geldt ook voor o.a. eekhoorns, steenuilen en insectenetende vogels in je tuin, dan
moet je her en der rommelhoekjes creëren. 
Ik loop verder door de tuin en zie een bloeiende hazelaar, wat guldenroede en een mooi ge-
snoeide beukenboom. En zowaar ploft er op hetzelfde ogenblik een grote vette houtduif in de 
tuin welke op zoek gaat naar takjes en twijgjes voor het bouwen van een nest. Het voorjaar 
komt er echt aan. Dan stuit ik nog op iets bijzonders:
het levensvenster: een muur van gestapeld kachelhout
met daar midden in een venster, afijn, ga zelf maar
eens kijken. 
De klok in de Lambertus toren slaat inmiddels 12 keer
en mijn wandeling  zit erop en ik heb genoten van een
mooie tuin in wording. Een tuin waarin pelgrims die
onderweg zijn een rustplaats vinden, evenals de vele
vrijwilligers van Kafarnaüm. En tevens moet het ook
een plek zijn waar vogels, insecten en dieren rust en
iets van hun gading vinden. De kauwtjes vliegen nog
enkele rondjes en kruipen weer in de galmgaten tot de torenklok het volgende uur slaat. 

Joost Piggen. 



Rijkdom, een pelgrimsverhaal voor oud en jong.

Een rijke vader die wil dat zijn zoon weet wat arm zijn is, zond zijn kind een paar dagen naar 
een familie van boeren. Het kind heeft er drie dagen en drie nachten doorgebracht. Terug in 
de stad, nog in de auto vroeg de vader: “Hoe zit het met je ervaring?” ”Goed”, antwoordde het
kind! “Heb je iets geleerd?” Jazeker zei het kind: Dat we een hond hebben en zij hebben er 
vier. Dat we een zwembad hebben met behandeld water. Zij hebben een rivier met kristallijn 
water, vissen en andere goede dingen. Dat we elektrisch licht in onze tuin hebben maar zij 
hebben de sterren en de maan. Dat onze tuin
op een muur uitkijkt. De hunne reikt tot aan
de horizon. Dat wij ons eten kopen; zij kwek-
en het, oogsten en koken. Dat wij naar cd’s
luisteren … zij luisteren naar een continue
symfonie van papegaaien, krekels en andere
dieren ….. dit alles, soms vergezeld van het
gezang van een buurman die de aarde be-
werkt. Dat wij de magnetron gebruiken. Wat
zij koken smaakt naar langzaam vuur …. Dat
wij, om onszelf te beschermen, omringd
leven door hekken met alarm ….  Zij leven
met open deuren, beschermd door de vriendschap van hun buren. Dat wij verbonden leven 
door mobiele telefoon, computer, televisie. Zij zijn verbonden met het leven, de hemel, de 
zon, het water, de velden, de dieren, hun families.
De vader is erg onder de indruk van de gevoelens van zijn zoon. Uiteindelijk sluit de zoon af: 
“Bedankt dat je me geleerd hebt hoe arm we zijn! Elke dag worden we steeds armer omdat we
niet meer naar de natuur kijken!!!”  

Herkomst niet te achterhalen

Voorbijgangers op de Pelgrimshoeve in afgelopen coronatijd aan het woord. 

Niet wegkijken ….. lopend vuur  (Bewegen om politiek in beweging te krijgen) Jos Smeets loopt
iedere dag steeds met enkele anderen vanuit zijn woonplaats Schimmert richting den Haag 
met een lichtje, een boodschap.
Achtste maart, dag 8 van de pelgrimage: ‘lopend vuur’ naar den Haag. In Son en Breugel over-
nacht ik een paar dagen bij mijn neef Joep. Vandaar wordt ik dagelijks door Joep naar het 
startpunt van mijn wandeling gebracht en bij het eindpunt opgehaald. Voor ik de wandeling 
begin wil Joep me iets bijzonders laten zien. Iets van toen … uit de tweede wereldoorlog … 
nog zo toepasselijk voor nu …. dat (ons?) vluchtelingenprobleem …. . Niet wegkijken …. ook als 
het moeilijk is …. . Een plaquette ter herinnering aan een van de burgemeesters in Oost 
Brabant die NEE tegen de bezetter durfden te zeggen en dit met hun leven betaalden. Tijd-
ens mijn tocht over die Oirschotse heide … militair oefenterrein …. pieker ik lange tijd wat nu
de oplossing moet zijn in dit vluchtelingenprobleem …. . Meer soldaten met nog meer wapens 
die de vluchtelingen buiten onze grenzen moeten houden? Nog sterkere legers die als peace 
keapers nog meer dood en verderf zaaien in het Global landschap? Tot nu toe blijkt dit niet 



de oplossing. Is VREDE dan misschien een oplossing … . Op de Kafarnaüm het Pelgrimsoord in 
Vessem ontmoet ik mijn jarenlange wandelvrienden Joop en Hermien die morgen met mij ’t 
Peerkepad naar Oirschot pelgrimeren. Adri wil ons de pelgrimszegen meegeven. We zitten in 
een kring in de pelgrimskamer, Hermien, Joop, Adri, ik en ….. de beeldende kruisweg op vier 
schilderijen, zij vertegenwoordigen de vluchtelingen van kamp Moria. Adri nodigt mij uit ieder
een kaarslicht te geven aangestoken aan het licht dat ik meedraag richting den Haag. Speciaal
voor ons schreef hij ’n gebed … Tijdens de meditatie op deze #internationalwomensday2021 
moet ik denken aan die sterke vrouwen die chairwomen van Global exploration waar ik nu 15 
jaar wereldwijd mee samenwerk … , om in vrede de jeugd bijeen te brengen en hun te laten 
nadenken hoe zij … die jongeren hun wereld kunnen maken zoals deze behoort te zijn. Het 
gedicht van Adri eindigt met het zinnetje waar ik de dag mee begon …. niet wegkijken.
’s Morgens wandelen we gevieren naar het Stiltecentrum op de Jacobushoeve. Hermien opent 
ons samenzijn met een woord. Adri geeft mij een zegewens mee en spreekt dank uit voor ons 
gezamenlijk stille gebeuren. Hij wenst Joop en Hermien een bijzondere dag. We pelgrimeren 
met  het licht verder richting ……. richting de politici in den Haag, lopend vuur.

Jos Smeets (Pelgrimeren voor vluchtenlingen kamp Moria)

Voetreis naar Rome wordt voetreis vanuit Vessem.

Als bestuurslid van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome (PnR) heb ik de taak op me genom-
en onze doelgroep te verjongen. Na een lange zoektocht is het gelukt een plan te ontwikkelen 
om komende zomer met een groep van vijf leerlingen en vijf oud-leerlingen (in leeftijd vari-
ërend van 18 tot 73 jaar) van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum de laatste 150 kilome-
ter (Bolsena - Rome) van de Via Francigena te lopen. Deze meer dan 1000 jaar oude route 
start officieel in Canterbury. Door de overweldigende belangstelling gaan in juni en septem-
ber nog twee extra groepen lopen. Dat was althans de bedoeling. Maar omdat de pandemie in 
Europa nog helemaal niet onder controle is, moet ik het hele project helaas verplaatsten naar 
zomer 2022. Dat betekent meer dan een jaar wachten! Om het pelgrimsvuurtje niet te laten 
doven heb ik nu het plan opgevat de komende zomer vanuit pelgrimshoeve Kafarnaüm de vier 
aldaar uitgezette pelgrimsroutes te lopen. Op die manier kunnen de deelnemers vast kennis-
maken met elkaar. Maar nog veel belangrijker, in de pelgrimshoeve kunnen ze ervaren wat het 
is om te pelgrimeren. Veertien pelgrims in spe gaan eind juni deze alternatieve pelgrimstocht 
lopen. Gelukkig is de samenwerking en bereidwilligheid vanuit Kafarnaüm om dit alternatieve 
project tot een succes te maken heel groot. Met dank aan Adri Brooijmans!
Terugkijkend op het totale project tot nu toe kan ik concluderen dat het een proces is ge-
weest dat veel overeenkomsten vertoont met een 'gewone' pelgrimstocht. Je stelt jezelf een 
doel en zet een stip op de horizon; je bereidt je zo goed mogelijk voor door te lezen en met 
veel mensen (zoals Adri Brooijmans) te praten. Maar al gaande blijkt de weg toch weer anders
te verlopen dan gedacht en dan komt het aan op acceptatie en improvisatie. In dit geval: ac-
cepteren dat er een pandemie is waardoor we deze zomer niet naar Rome kunnen lopen.
Zo heeft dat ellendige Covid-19 virus ons toch nog iets positiefs opgeleverd, namelijk Rome én
Vessem. Een betere voorbereiding op onze tocht naar Rome had ik niet kunnen bedenken.

Henriët Griffioen



Pelgrimage opnieuw uitvinden.

Ter afsluiting van het project ‘Pelgrimage opnieuw uitvinden’ organiseert de Camino Academie 
op vrijdag 16 april (aanvang 14.00 uur, afsluiting circa 15.15 uur) een online bijeenkomst waar-
in enkele experts vanuit hun eigen invalshoek zullen reageren op het materiaal dat verzameld 
is. Tevens zal, op basis van enkele stellingen, door experts en routevertegenwoordigers gedis-
cussieerd worden over de vraag hoe deze ontwikkelingen geïnterpreteerd kunnen worden.
De experts die aan deze bijeenkomst een bijdrage leveren zijn:

• Ankie van Dijk, directeur Wandelnet. Wandelnet maakt zich, met circa 12 betaalde 
krachten en bijna 1000 vrijwilligers, op landelijk, regionaal en lokaal niveau sterk voor 
de belangen van wandelaars en voetgangers.

• Léon Hanssen, cultuurhistoricus, gespecialiseerd in moderne Europese cultuurge-
schiedenis. Hij maakte naam als biograaf van Menno ter Braak en Piet Mondriaan. In 
2020 verscheen van hem ‘Handboek voor de vagebond: In de voetsporen van vrije 
denkers.’

• Miranda Megens, cultuurwetenschapper. Deed voor de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed onderzoek naar de mogelijkheden om kerken en kloosters open te stellen voor 
(o.a.) pelgrimage en toerisme.

Naast de 3 experts zullen ook enkele van de voor het project geïnterviewde routevertegen-
woordigers (online) reageren.
Belangstellenden kunnen de bijeenkomst online volgen. De bijeenkomst start om 14.00 uur en 
eindigt circa 15.15 uur. Wilt u de uitzending op 16 april online volgen dan kunt u zich aanmel-
den door uiterlijk 14 april een mail te sturen naar caminoacademie@gmail.com. U ontvangt dan
van ons de weblink voor de uitzending. De opname van de bijeenkomst zal uiteindelijk ook via 
de website van de Camino Academie toegankelijk gemaakt worden.

Wandelen over Ons Kloosterpad.  

Brabant krijgt er een bijzondere wandelroute bij, die ook Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem
aandoet. Op 30 april 2021 wordt Ons Kloosterpad geopend en kan de wandel- en kloosterlief-
hebber op pad en allerlei kloosters en abdijen in Brabant aandoen. 2021 is door de provincie 
Noord-Brabant uitgeroepen tot het Brabants Kloosterjaar. We vieren dit kloosterjaar met 
allerlei activiteiten, publicaties, bijeenkomsten en kloosterproducten. Op deze manier willen 
we aandacht besteden aan al het fraais dat Brabant te bieden heeft als het om religieus erf-
goed gaat. Ook hopen we toeristen te trekken die het kloosterleven in Brabant willen verken-
nen. Ons Kloosterpad is een van de deelprojecten in het kloosterjaar. Het wandelpad is 330 
kilometer en voert langs vijftig (voormalige) kloosters en abdijen in midden en oost Brabant. 
De route maakt gebruik van het bestaande wandelknooppuntennetwerk. Kafarnaüm is een van 
de vijftien start- en stopplaatsen van Ons Kloosterpad.
Om wandelaars op weg te helpen is er een gids gemaakt, het Bindboek. Deze gids verbind je 
met verhalen, beelden, overwegingen en herinneringen aan de bijzondere plekken langs Ons 
Kloosterpad. In het boek worden de etappes beschreven. Maar het bindboek wil ook een 
inspiratieboek zijn, met opvallende weetjes, aansprekende kunstfoto’s en bijzondere inter-



views met mensen die wonen en werken in de
kloosters. De indicatieprijs voor het Bind-
boek is € 29,50. Het boek is vanaf 30 april
2021 te koop bij diverse kloosterlocaties.
Een deel van de opbrengst komt ook weer
ten goede aan de deelnemende klooster-
locaties. 
Afgelopen maanden hebben vijf kunstenaars
bovendien verzamelobjecten gemaakt. Bij
het ontwerp hebben zij zich laten inspireren
door symbolen, kleding,  kleuren, voorwerpen
en gebruiken van kloosterordes die langs Ons
Kloosterpad liggen. Wandelaars kunnen deze vijftien unieke kunstwerkjes verzamelen als een 
draagbaar souvenir. Deze collector items worden ook in Kafarnaüm verkocht en een deel van 
de opbrengst gaat naar de pelgrimshoeve. Daarnaast komt er bij iedere start en stopplaats 
van Ons Kloosterpad, dus ook bij de pelgrimshoeve, een informatiepaneel met de route. 
Als kwartiermaker en procesbegeleider heb ik afgelopen twee jaar met allerlei partijen ge-
praat om Ons Kloosterpad voor elkaar te krijgen. We werken samen met kloosters, vrijwil-
ligers, gemeentes en toeristische organisaties zoals Visit Brabant. We verwachten veel wan-
delaars, óók in jullie Pelgrimshoeve Kafarnaüm, een van de vijftien start- en eindpunten van 
Ons Kloosterpad. Dank alvast voor jullie inzet!
Wil je meer weten over Ons Kloosterpad of Kloosterjaar Brabant. Ga dan naar de website 
https://brabantskloosterleven.nl/

Jasper van Deurzen

Kopij voor de nieuwsbrief van juli 2021 graag voor 15 juni aanleveren.
Graag tekst zonder opmaak en zonder foto's in MsWord formaat

Foto's apart aanleveren in jpeg formaat.

Klooster Megen aan Ons Kloosterpad

UITNODIGING

Hoopvol hebben we onze dankjewel dag gepland:

zaterdag 20 november 2021 
in D’n Boogerd

Schrijf deze datum alvast in jullie agenda.
Tegen die tijd ontvangt ieder nog een uitnodiging.

Het zal een dag worden waar verhalen horen/vertellen een centrale plaats zal hebben.

https://brabantskloosterleven.nl/


Planning 

Weeknr Van Tot Gastvrouw/Gastheer

13-15 1-4 19/4 Gesloten ivm Covid-19

16 19/4 26/4 Martin van Rooijen & Wim Menheere

17 26/4 3/5 Mientje & Rien van de Graaf

18 3/5 10/5 Maaike van Asch & Joke Bakker

19 10/5 17/5 Babs Oosterwijk & Piet Bongaerts

20 17/5 24/5 Ingrid & Cathy Kuijper

21 24/5 31/5 Loes Witteman & Niko van Hagen

22 31/5 7/6 Jef van der Kallen & Theo Willems

23 7/6 14/6 Lies Wooning & Monique Cayaux

24 14/6 21/6

25 21/6 28/6 Minke Joosse & Joke Verbaak

26 28/6 5/7 Janet & Rudy de Boer


